Bp Ignacy Dec

Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Świdnica, 1 stycznia 2019 r.
Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wstęp
Umiłowani bracia i siostry, uczestniczymy po raz pierwszy we Mszy św. w Roku
Pańskim 2019. Wczoraj w naszych świątyniach i domach dziękowaliśmy Bogu za przeżyty
rok 2018. Dzisiaj wypraszamy Bożą łaskawość na rozpoczęty Nowy Rok 2019. Przed nami
zakryty czas, 365 dni Nowego Roku. Jesteśmy szczęśliwi, że liturgia noworoczna skupia
naszą uwagę na narodzonym Dzieciątku, któremu ósmego dnia po narodzeniu nadano imię
Jezus. Ukazuje nam także Maryję jako Bożą Rodzicielkę i zachęca nas, abyśmy wypraszali
na Nowy Rok Boże błogosławieństwo.
1. Niepokoje, które składamy w Boże dłonie
Drodzy bracia i siostry, każdy nowy rok kalendarzowy zaczynamy z pewnym
niepokojem. Często z nowym rokiem wchodzą jakieś nowe przepisy prawne, nie zawsze dla
nas korzystne. Martwimy sie czy nie zabraknie nam funduszy na leki, na opłacanie różnych
rachunków. Niepokoi nas także sytuacja międzynarodowa, jak również tarcia wśród elit
naszego życia społeczno-politycznego: owe przepychanki, kłótnie, przekręty, matactwa,
zakrywanie prawdy, pogróżki i straszenie. Z pewnością są to powody do niepokoju. W
takiej sytuacji chcemy to wszystko, te niepokoje i także i nasze nadzieje złożyć w Boże
dłonie. Przecież wiemy, ze to Bóg kieruje światem, Bóg, który nam przysłał na ziemię
swojego Syna, który stał się dla nas i dla naszego zbawienia człowiekiem. Ten Syn żyje i
działa dzisiaj w Kościele i umacnia nas swoim Duchem, abyśmy byli duchowo i fizycznie
silniejsi i sprawniejsi do życia wedle zasad Ewangelii. Dlatego też na progu Nowego Roku
stajemy przed Tym, który jest Synem Bożym, naszym Zbawicielem i naszym Bratem w
człowieczeństwie. On kiedyś powiedział do nas:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” ( Mt
11, 28-29).
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Ojciec św. Franciszek na dzisiejszy 52. Światowy Dzień Pokoju każe nam zawierzyć
Chrystusowi i iść za Nim w czas Nowego Roku.
2. Wypraszamy dar Bożego błogosławieństwa
Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej, noworocznej liturgii słowa jest także mowa o
błogosławieństwie. Bóg przez Mojżesza przekazał Aaronowi polecenie, by błogosławił
powierzony sobie lud. Podaje nawet jego formułę: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech
Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze
swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26). Warunkiem otrzymania Bożego
błogosławieństwa jest zwrócenie się do Stwórcy, przywołanie imienia Tego, który wszystko
może. Dobra, które Bóg oferuje to przede wszystkim dobra duchowe: Boża opieka, łaska,
miłość, pokój. Są one ważniejsze niż bogactwo, władza, panowanie, majętność, a nawet
doczesne zdrowie. To te dobra duchowe głównie decydują o naszym ludzkim szczęściu.
Największym Bożym błogosławieństwem, darem wobec nas ludzi, jest Syn Boży
narodzony na ziemi jako człowiek. „Gdy nadeszła pełnia czasu – pisze do Galatów św. Paweł
– zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”(Ga 4,4-5).
Znakiem Bożego synostwa jest wolność, w duchu której możemy zwracać się do Boga
bezpośrednio: „Ojcze”. Zauważmy, że wspaniałymi odbiorcami Bożego błogosławieństwa
byli pasterze, którzy wracali z Betlejem. „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2,20).
3. Życzymy naszym bliźnim Bożego błogosławieństwa
Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że pasterze na pierwszym miejscu nie prosili Boga, ale
Boga wielbili i wysławiali za wszystko co widzieli i

słyszeli. Jest to bardzo ważna

wskazówka dla nas, abyśmy w naszej pobożności, w naszej więzi z Panem Bogiem nie byli
tylko petentami, tymi, którzy ciągle o coś proszą, ale abyśmy potrafili także Bogu dziękować,
wielbić Go i wysławiać. Dziękczynienie, wielbienie i wysławianie Pana Boga jest najlepszą
formą prośby, jest najlepszym warunkiem otrzymywania Bożego błogosławieństwa.
Zapamiętajmy: Boże błogosławieństwo jest owocem wielbienia Pana Boga. Na wzór Maryi,
umiejmy się zawsze cieszyć Panem Bogiem.
W takim myślowym kontekście wypowiadam słowa życzeń od tego ołtarza
katedralnego. Ślę stąd życzenia najpierw dla Ojca św. Franciszka, by w mocy Ducha
Świętego umacniał nas we wierze, by owocnie kierował łodzią Kościoła. Ślę życzenia do
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wszystkich pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie, do wszystkich kapłanów, osób życia
konsekrowanego, do wszystkich alumnów, do wszystkich katechetów i świeckich liderów
ewangelizacji i posługi charytatywnej. Słowa noworocznych życzeń ślę do wszystkich
naszych Rodaków, w kraju i za granicą, by w nowym roku cieszyli się dostatkiem dóbr
duchowych i materialnych, by nie musieli za chlebem wyjeżdżać do obcych krajów. Ślę stąd
słowo życzeń do naszych diecezjan: do wszystkich księży proboszczów, wikariuszy, księży
emerytów, do naszych kleryków, sióstr zakonnych. Ślę słowa życzeń do wszystkich rodzin,
by panowała w nich jedność, zgoda i wzajemna miłość. Ślę życzenia dla chorych
przebywających w szpitalach,

w domach opieki społecznej i oraz domach prywatnych.

Serdeczne życzenia adresują do osób niepełnosprawnych. Wszystkich życzę dużo
cierpliwości i serdecznej opieki ze strony najbliższych osób. Pozdrawiam w Nowy Rok
dziatwę i młodzież naszej diecezji i życzę, by dali się kierować dobrym wychowawcom, by
chcieli budować swoje życie na mocnym fundamencie, jakim jest Chrystus i Jego Ewangelia.
Życzę Wszystkim pogłębiania przyjaźni z Bogiem i doświadczania na co dzień opieki Matki
Bożej. Te wszystkie życzenia konkretyzuję słowami dzisiejszej natchnionej liturgii: „Niech
cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26); "Bóg
miłosierny niech nam błogosławi" (por Ps 67(66), 2a). Amen.

